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Procedimento Preparatório n. 003.0.50307/2012

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e .doze, às 14:00 horas, na sala
, - ,

de reuniões do 1°'~ndar, sala 110, do ·Ministério Público do Estado da Babia, localizada na
I

avenida Joana Angélica, n? 1.312, Nazaré, SalvadorlBA, presentes o· DR. HERQNJose DE
, ' ' \

. SANTANAGoRDILHO,Promotor de .Justiça em substituição na PRIMEIRAPRO~OTORIADEJUSTIÇA DO
!.

MEIO AMBIENTEDE SALVADOR,compareceram as partes constantes na lista de presença anexa
, .

para participarem de audiência ref~rente ao Procedímento Preparatõrio 003.0.50307/20p.

Aberta a presente audiência pública, pelo representante da SUCOP, Engenheiro José

Antonio, Baqueiro, foi apresentada minuta (planta) dos projetos construtivos da região da Vasco da

Gama, fazendo, em seguida:, uma breve explanação acerca do aludido projeto; informou ainda, que
. .

.em tal projeto haverá possibilidades de entrocamento futuro com o canal do Iguatemi; o Sr Luiz
, (

Moares, professor da UFBA, informou, que é contra qualquer cobertura de rios de, Salvador e outros- ,

locais, alertando que todos os rios de Salvador estão em um nível de degradação alto; disse ainda

que a própria Prefeitura está tratado o rio. como canal; pois que constam nas placas da obra em

comento "obras de macrodrenagem do canal Lucaia"; disse também que são projetos discutidos em

gabinetes e não com a população, e a Prefeitura utiliza como argumento para tamponamento dos

rios a qualidade das águas, caracterizando como poluídas, rios fétidos e com proliferação de
- '. I "-

muriçocas; relata que no mundo se'faz ao contrário e que sua luta é para que osrios sejam tratados,

com implantação de parques lineares, restaurando-os e proporcionando moradias de qualidades para

comunidade do entorno; que se dirigiu ao CREA para reclamar da não colocação dos responsáveis

,técnicos pela obras; qu~ apresenta relatório técnico elaborado 'por diversos professores do projeto de

macrodrenagem e urbanização da avenida Centenário; pelo representante da S~ Alcir Rocha, foi

dito que o COMAM está em processo eletivo, conforme Portaria 55/2012 SEDHAM, publicada no

dia' 10/08/2012 no Diário Oficial do Município; pelo professor Moares foi dito' que em Minas

Gerais está sendo implantado projetos de 'r~vit~ização de rios urbanos; informa também que de~ido

ao' Programa Bahia Azul não era para os rios de Salvador estarem recebendo a quantidade de.' .
esgotos que recebe atualmente; pelo Pr~motor de Justiça foi que~ionado acerca de um valor

estimado para revitalizar o rio; pelo professor Luiz Moraes foi dito que seria muito mais caro
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revitalizar que fazer o tamponamento, salientando que teria que ir até a fonte do problema, que são

os esgotos domiciliares; pelo Sr. Pablo Florentino do Movimento Desocupa Salvador foi citado

exemplo do que ocorre em Paris; pelo representante da SUCOP foi dito que essa obra custará 49

milhões; pelo professore Moraes foi dito que a EMBASA já possui um projeto para tirar os esgotos

domiciliares dos rios; pelo Promotor de Justiça foi perguntado se com o valor disponibilizado para

obra era possível revitalizar o rio Lucaia, já que a EMBASA possui verba para tratar dos esgotos

domiciliares; o sr. Antonio Bezerra foi feita a seguinte manifestação: que a canalização do rio

Lucaia é para construção de ':1mcorredor de ônibus, no entanto, não justifica, já que não existeessa

demanda na Vasco da Gama, existe sim, na avenida Garibaldi; o que está se fazendo é uma obra

para entregar ao SETEPS; que, com a canalização do rio Imbui, ficou pior, pois os exaustares
, '

exalam mau cheiro; pelo engenheiro da SUCOP foi dito que a obra está quase concluída; pelo Dr.

Matheus Nora daSEDHAM foi dito que é válido consultar a comunidade .local; por Pablo

Florentino foi dito que há especulação imobiliária na região da Vasco da Gama; reforçou a

necessidade de apresentação de cópia dos projetos construtivos da Vasco da Gama e do sistema

viário a ser contemplado na região; salienta ainda que existem pontos que precisam ser discutidos

acerca do projeto, como por exemplo, passarelas, faixas de pedestres, pois a Vasco da Gama, é

preenchida de pessoas andando, para evitar que ocorra o que aconteceu na avenida Paralela, para

que a Vasco Gama continue sendo transitada por pessoas, não havendo segregação; disse que a .
,

solução é transporte público de massa para diminuir os número de carros; questionou acerca da

ciclovia, o engenheiro da SUCOP informou não existe mais ciclovia no projeto; por Antonio

Bezerra foi informado que o transporte público ·de Salvador não atende as normas da NBR

15.55712009 da ABNT. Pelo Promotor de Justiça foi determinada a designação de audiência pública

com a participação da comunidade local em data a ser definida; o Sr. Pablo Florentino. 7
comprometeu-se a entrar em contato com a FABS. A SUCOP se compromete a enviar, cópia

digitalizada dos projetos da região da Vasco da Gama, no prazo de 15 dias. Nada mais havendo, foi

dada por encerrada a 'presente audiência pelo DR. fuRON JOSÉDE SANTANAGoRDILHO,no uso das

atribuições da Primeir~ Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, do que para constar, eu, MARlNEs

. RIBEIRODESOU~ficial.Administrativo III, lavrei a presente Ata, que vai por mim

rubricada e assinada pelo representante do Ministério .' blico. XXXJOOOlJaXXXXJOOlJaXXXJCI(X}JaXXX

Ar1J ".no. GORDJLHO
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